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Потенцијал за транзиција  
кон зелената економија
Визијата за поинаков економски модел потекнува уште во далечната 1972 година, од извештајот 

„Ограничувања на растот“ („Limits to Growth“). Неколку години подоцна, група на истакнати еколошки 
економисти го вовеле терминот „зелена економија“ во извештајот под наслов „План за зелената 
економија“ („Blueprint for Green Economy“). Во извештајот се посочува дека економијата треба да 
помогне во креирање на политиките за заштита на животната средина. Последователните изданија 
„Позеленување на светската економија“(1991) и „Мерење на одржливиот развој“ (1994), ја прошируваат 
пораката за проблемите на глобалната економија - климатските промени, осиромашувањето на 
озонската обвивка, уништувањето на тропските шуми и загубата на ресурси во земјите во развој. 
Во 2008 година, терминот беше внимателно анализиран и посочен како потенцијален одговор на 
глобалната криза.

Проектот „Ревизија на економијата на Балканот. Да ја смениме политиката, не климата!“ 
обезбедува аналитички преглед и стручна проценка на потенцијалот за зелен развој во повеќе 
економски сектори во Република Србија, Република Бугарија и Република Македонија. 

Краток осврт на состојбите во Република Македонија

Проблемите во животната средина со кои се соочуваме години наназад, главно се последица 
на човековите активности. Во обидот да постигнеме повисок економски раст и подобри услови за 
живот за своите граѓани, сите избрани влади досега како приоритет ги издвојуваа економските, а 
не еколошките прашања. Во нашата земја постојат 16 индустриски „жешки точки“, наследени од 
претходниот систем, кои работеа на принципот на кафеавата економија. До ден денес, на ниту еден 
од овие локалитети не е извршена целосна ремедијација. Погрешните практики на терен, кои беа 
резултат на човековите активности во комбинација со природните фактори, како климатските промени 
кои се манифестираа преку екстремни временски услови, недостиг на вода и природни катастрофи, 
само ги влошија последиците врз животната средина и нејзините природни вредности.

Оттука, неопходно е да се преземат итни мерки за намалување на притисокот врз животната 
средина од постојните економски практики во земјата, да се мапира патеката за трансформација кон 
зелен економски развој со цел, следејќи ги глобалните трендови, да се прилагодиме на претстојните 
климатски промени.

Тековни инвестиции и трошоци за заштита на животната средина во Македонија

Побарувачката и понудата на услуги за заштита на животната средина во Република Македонија, 
кои укажуваат на степенот на загриженост за состојбите во животната средина, е на ниско ниво. 
Достапните податоци за инвестициите и трошоците за заштита на животната средина во периодот 
2013-2015 година покажуваат тренд на опаѓање. Во 2014 година вкупните инвестиции и трошоци за 
заштита на животната средина се намалени за 12% во споредба со претходната година, а трендот 
продолжува и во наредната, 2015 година, за дополнителни 29%. Во 2013 година, вкупните инвестиции 
во заштитата на животната средина се за 12% повисоки од трошоците за заштита на животната 
средина; додека, во 2014 година, трошоците за заштита на животната средина се за 25% повисоки 
од инвестициите. Вредностите на инвестициите и трошоците за заштита на животната средина во 
2015 година се доста слични. 

Иако временската рамка на која се однесуваат податоците е премногу кратка за да произлезат 
сериозни заклучоци, анализираните податоци укажуваат на низа недоследности во политиките за 
заштита на животната средина на национално ниво, кои посочуваат на потенцијална закана дека 
во иднина можеби ќе инвестираме повеќе пари во санација на животната средина, откако ќе биде 
направена штетата, отколку да инвестираме во заштита на животната средина, пред таа да се случи. 
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Овој тренд не е вообичаен за поголем дел од земјите членки на ЕУ, во кои податоците за инвестициите 
покажуваат речиси континуиран напредок од година во година.

Извор: Дражавен завод за статистика

Извор: Дражавен завод за статистика

Во 2015 година, најголеми инвестиции во средства за заштита на животната средина и трошоци 
за одржување на овие средства во Република Македонија се направени во секторот управување со 
отпад (77%) и циркулација на водоснабдувањето (10%). Во истата година, сите останати инвестиции 
и трошоци во средства за заштита на животната средина на национално ниво, имаат вкупен удел од 
околу 13%.

Квалитетот на воздухот во големите урбани средини: Скопје, Битола и Тетово, и нивната околина, 
се влошува во континуитет во изминатите неколку години. Фактот дека инвестициите во средства 
за спречување на загадувањето на воздухот се намалуваат во анализираниот период е неприфатлив. 
Инвестициите и трошоците во секторите кои имаат значителен зелен економски потенцијал исто 
така се со многу ниски вредности.
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Инвестициите во средствата за истражувачки активности во областа на животната средина 
покажуваат зголемување од само 1,44% од вкупните инвестиции во заштитата на животната средина 
во текот на 2014 година. Потребата за премин од сегашните „кафеави“ практики кон современи 
„зелени“ практики во економските секторибара зголемување на средствата за иновации и„зелени“ 
технологии.

Иновации и технологии за заштита на животната средина

„Стратегијата за иновации во Република Македонија (2012-2000)“ иницираше трансформација 
на националната економија во економија базирана на знаење, со цел да ѝ овозможи на земјата да 
стане конкурентен партнер на меѓународните пазари, преку обучената работна сила и иновативните 
компании. Во доменот на животната средина, стратегијата иницираше финансиска поддршка за 
компаниите кои користат чисти технологии, произведуваат еколошки производи, ја штитат животната 
средина и ја подигнуваат свеста за економските придобивки на претпријатијата. Затоа, во 2013 година 
беше формиран Фонд за иновации и технолошки развој. Иако на почетокот беа доставени проекти, 
резултатите од спроведувањето на погоре споменатите стратешки цели сè уште не се видливи.

Според податоците за Индексот на глобални иновации, во 2017 година Република Македонија е 
рангирана на 61 место од 127 земји, што е најниското место на кое се рангирала нашата земја на оваа 
скала во последниве 5 години. Врз основа на податоците за еколошката одржливост за 2017 година, 
земјата беше рангирана на 43-то место, што е нејзина најдобра позиција во последните пет години. 
Нашата земја заостанува зад некои други земји во регионот во однос на прашањата поврзани со 
иновациите за еколошка одржливост.

Анализа на економските сектори
Во прилог е даден детален осврт на зелениот економски потенцијал во Република Македонија. 

Економските сектори, кои се предмет на анализа, се избрани поради нивното влијание врз климатските 
промени преку емисијата на стакленички гасови (GHG). Клучните елементи кои произлегоа од 
анализата на економските сектори се претставени во PESTLE табела. Понатаму, прикажани се 
податоци за потенцијалот за отворање на зелени работни места на национално ниво, кои покрај 
заштитата на животната средина ќе придонесат и за намалување на сиромаштијата во земјата. 
Анализата завршува со неколку студии на случај како позитивен пример за транзиција кон зелена 
економија во Република Македонија.

Обновливи извори на енергија

Моделот на производство и потрошувачка на енергија во Република Македонија е резултат на 
специфична комбинација на природни и историски околности. Развојот на енергетскиот сектор во 
земјата се одвиваше под покровителство на социјалистичкото централно планирање и во голема мера 
беше под влијание на политичките идеологии и економските политики кои беа наметнати од овој 
систем. Затоа, во нашата земја постоеше многу неефикасна и централизирана мрежа, со организациска 
структура во која доминираа претпријатијата во државна сопственост и владата. Во последните 
дваесет години е евиднтирано преструктуирање во енергетскиот сектор во земјата. Денес, цената 
на електричната енергија во Македонија не е економска, туку социјална категорија, регулирана од 
владата. Сведоци сме на неодржливо производство на електрична енергија од фосилни горива. Со 
оглед на тоа што цените на фосилните горива и транспортните трошоци се зголемуваат од ден во 
ден, социјалната цена на електричната енергија веќе не е одржлива како владина политика.
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Извор: Државен завод за статистика

Енергетскиот сектор придонесува со приближно 75-80% од вкупните емисии на стакленички 
гасови (GHG) во земјата. Вкупните емисии на стакленички гасови во континуитет се повисоки од 8 
Mt CO2 еквивалент годишно. 

Вкупниот инсталиран капацитет на електраните за производство на електрична енергија во 
Република Македонија до 2015 година изнесува 2.053,25 MW (РКЕРМ, 2015). Инсталираниот 
капацитет на секој различен тип на електрани до 2015 година е следен:

 ◗ Термоелектрични централи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,010 MW или 49,19%
 ◗ Хидроцентрали (> 10 MW)  . . . . . . . . . . . . . . . .  603,2 MW или 29,38%
 ◗ Комбинирани (електрични термоцентрали) .  .  .  .  .  .  .  287 MW или 13,98%
 ◗ Хидроелектрични централи (мали хидроцентрали .  .  .  95,6 MW или 4,66%
 ◗ Ветерници  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,8 MW или 1,79%
 ◗ Фотоволтаични растенија .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16,6 MW или 0,81%
 ◗ Постројки за биогас  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,99 MW или 0,19%

Анализата на податоците покажува ниско производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија. Иако Македонија има голем потенцијал за искористување на енергијата од 
ветерот и сонцето, земјата сè уште е далеку зад обврските од Договорот на енергетската заедница. Се 
предвидува дека Македонија ќе ја пропушти целта за уделот на обновливата енергија во 2020 година 
за повеќе од 5 процентни поени, и покрај тоа што во моментов е домаќин на најголемиот ветерен 
парк во регионот, кој се наоѓа во Богданци (36,1 MW).

Ветерен парк Богданци
Извор: http://www.build.mk

http://www.build.mk


REVISION OF THE ECONOMY IN THE BALKANS:  
CHANGE POLICY NOT CLIMATE! Преглед на зелената економија во Македонија7

Најголеми потрошувачи на енергија во земјата се домаќинствата, со 45% и индустријата, со речиси 
55% (од кои 1,5% - јавно осветлување). Потрошувачката на енергија се базира главно на употребата 
на необновливи природни ресурси, главно од цврсти горива и нафта. Во текот на изминатите неколку 
години, обновливите извори на енергија имаа просечен удел од 10%.

Извор: Државен завод за статистика

Хидроенергијата беше единствениот вид на енергија добиен од обновлив ресурс се до 2010 година,    
кога за прв пат во фотоволтаични постројки почна да се произведува незначително количество на сончева 
енергија. Во 2014 година започна производството на електрична енергија од ветерни електрани. Истата 
година учеството на енергијата добиена од обновливи извори во бруто националната потрошувачка на 
електрична енергија се намали на 15,5%, главно поради неповолните хидролошки услови.

Пазарот на обновливата енергија во Македонија е функционален само во законските акти. 
Спроведувањето на проектите за обновлива енергија е отежнато заради потешкотии од правен, 
финансиски и технички карактер.

Потребна е изработка на Национална стратегија за развој на енергетскиот сектор, особено развој 
Стратегија за пазарот на обновлива енергија. Вториот документ веќе беше предвиден во Стратегијата 
за енергетска ефикасност од 2004 година, а исто така и во одредбите на Договорот од енергетската 
заедница во Југоисточна Европа и во Националната стратегија за пристапување во ЕУ. 

Во Република Македонија постојат многу административни бариери во спроведувањето на 
проектите за обновлива енергија, поради неефикасноста и политизацијата на јавната администрација, 
како и поради ниското ниво на образование и недостатокот на системска обука во конкретната област 
за користење на обновливите извори на енергија.

Експлоатацијата на енергијата од обновливи извори е скапа технологија која треба да обезбеди 
стабилен и постојан извор на финансирање. Главен поддржувач на овие проекти е државата преку 
владини субвенции. Најголем дел од проектите за обновливи извори на енергија се финансираат од 
меѓународни донатори како Светската банка, Австриската агенција за развој и Европската банка за 
реконструкција и развој. Во земјава недостасува домашно финансирање на ваков тип на проекти 
преку банкарскиот сектор.

Техничките проблеми во производството и транспортот на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија и финансиските проблеми, како што се високите трошоци за искористување на 
обновливите извори на енергија, како и финансирањето на проекти, остануваат најголема пречка за 
тарнсферот кон обновливи извори на енергија.

Зелени згради

Основната човекова потреба, да се живее во „заштитена околина“, затскриена од климатските 
влијанија, постоела и пред создавањето на концептот за енергетска ефикасност, односно потребата 
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за заштеда на енергија. Токму затоа, градењето на енергетски ефикасни објекти не е поврзано со 
сферата на човековото постоење, туку со негвиот развој. Иако овој концепт со тек на времето доживува 
еволуција, тој никогаш не ја доведува во прашање основната потреба за амбиенталната средина во 
домот.

Ненадејните и агресивни климатски промени во комбинација со потребата за намалување на 
потрошувачката на енергија во постојните згради, принуди голем број на земји да се фокусираат кон 
еколошки свесно градење. Темпото со кое различни земји го решаваат овој важен проблем зависи 
од нивото на социјална свест, како и политичката и професионална посветеност кон прашањето за 
создавање на т.н. „зелени згради“.

Во овој контекст, Република Македонија се појавува во раните 1990-ти години како независна 
држава, и истовремено една од најсиромашните во балканскиот регион. Втор важен аспект се 
спецификите на социјалистичкиот систем, во кој изградбата на домови за работничката класа, по 
секоја цена, претставува значајна политичка алатка, а самата држава (тогашната СФР Југославија) 
не посветува доволно внимание на квалитетот на трошоците за живот во изградените објекти.

Во меѓувреме, заради осиромашувањето на граѓаните и нискиот стандард, поголем број на 
домаќинства продолжуваат да ги користат фосилните горива како јаглен, масло за загревање и 
дрва како главен извор на загревање во зимскиот период. Големите претпријатија, како фабриките, 
компаниите, големите училишни комплекси и детските градинки, продолжуваат и понатаму да 
користат мазут. Сето ова, во комбинација со недостигот на финансиски средства кај граѓаните за 
инвестиции во обнова на нивните живеалишта, резултира со повисока потрошувачка на штетни 
енергенси кои придонесуваат за зголемување на загадувачки материи во воздухот во поголемите 
урбани средини низ целата земја.

Во последната деценија, оваа тематика ја актуелизираат првенствено новоформираните невладини 
организации, со што истата постепено го привлекува вниманието на целото општество, па и 
политичките чинители.

Во текот на последната деценија, потрошувачката на енергија во Република Македонија е двојно 
зголемена. Причините за ова се зголемената индустриска активност иупотребата на застарени 
технологии и застарена инфраструктура, кои драматично го забрзуваат неефикасното користење 
на енергијата.

Според објавена студија од Државниот завод за статистика, станбените објекти во Република 
Македонија имаат значаен удел во потрошувачката на енергија. Станбените згради учествуваат со 
повеќе од 30% од вкупната потрошена енергија во овој сектор, а другите видови на јавни објекти 
учествуваат со над 8%. Поделбата според енергетската потрошувачка во домаќинствата е следна: 
топла вода 17%, електрични апарати 12% и загревање 71%. (Петрушевска, 2011).

Статистиката го покажува степенот на енергетската зависност до кој економијата на Република 
Македонија се потпира врз увозот на енергија заради задоволување на сопствените енергетски 
потреби. Според податоците на Државниот завод за статистика, енергетската зависност достигнува 
максимум во 2014 година.

Извор: Одржлив развој, 2016 достапен на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/OdrzlivRazvoj2016.pdf

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/OdrzlivRazvoj2016.pdf
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Според Агенцијата за енергетика, во Република Македонија сите активности во врска со овие 
прашања се вградени во усвоениот Закон за енергетика, Стратегијата за развој на енергетиката и 
Стратегијата за енергетска ефикасност. 

Градежниот сектор има стратешко значење за државата, бидејќи обезбедува изградба на објекти и 
инфраструктура за потребите на општеството. Според податоците на Државниот завод за статистика 
(ДЗС), овој сектор има важно место во националната економија со генерирање на речиси 6% од 
националниот бруто-домашен производ (БДП) во последните години (5,5% во 2010 година и 6% во 
2011 година) и 5,7% во вкупните вработувања (во 2011 година). Со оваа стапка на раст, градежниот 
сектор е еден од најзначајните индустриски работодавачи во земјата. Во 2011 година, секторот опфаќа 
4.400 претпријатија, поделени во законски категории на вработување и тоа: 3.552 микро, 422 мали, 
57 средни претпријатија и шест големи компании. Трендот на учество на градежните претпријатија 
во бруто додадената вредност на националната економија останува над 6% (помеѓу 6,0-6,8%) за 
периодот 2000-2006 година. Уделот на градежниот сектор во вкупните инвестиции во националната 
економија изнесува околу 30% во периодот од 2000 до 2006 година (Недановски, 2013). Во секторот 
градежништво исто така постојат обврзувачки мерки за намалување на енергетската потрошувачка 
во зградите, со кои е предвидено секоја нова зграда да ги исполнува основните критериуми за заштеда 
на енергетската потрошувачка, како и да промовира нови еколошки методи на изградба.

Клучната промена во примената на мерките за енергетска ефикасност во зградите се случи во 2010 
година, со почетокот на пилот-проектот кој имаше за цел да ги процени заштедите во потрошувачката 
на енергија во објектите на колективно домување. Проектот беше промовиран од невладината 
организација Habitat for Humanity Macedonia, како локален партнер на Агенцијата за меѓународен 
развој на САД (USAID). Во рамки на проектот беа избрани три станбени згради за реконструкција, 
две во Скопје и една во Куманово. Сите три згради користеа различни методи за греење (централно 
греење, електрична енергија и комбинирано- греење со електрична енергија и огревно дрво). 
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Станбена Зграда – Скопје 2010     Станбена Зграда – Куманово 2010

Целта на проектот беше да покаже дека заштедите на енергија може лесно да ја оправдаат 
инвестицијата со имплементација на мерки за енергетска ефикасност во зградите – например, менување 
на прозорците и надворешните врати, подобрување на топлинската изолација на надворешните ѕидови 
со реконструкција на фасадата и покривот и замена на неефикасното осветлување со штедливи 
модели. Другата компонента на овој проект беше промоција и поддршка на младата работна сила, 
на тој начин илустрирајќи и други придобивки од подобрување на енергетската ефикасност во 
објектите за колективното домување. Дванаесет дипломирани студенти беа обучени и учествуваа 
во инсталирањето на опремата за енергетска ефикасност во трите станбени згради. Во 2014 година 
оваа идеја беше искористена во независен проект наречен „The Build Up Skills – Macedonia“ („Градење 
на вештините – Македонија“), финансиран од ЕУ. Овој проект го дефинираше патот за период од 
седум години, во кој ќе се подобруваат вештините и квалификациите на градежните работници, со 
практична примена на мерки за енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија, во насока 
на исполнување на националните енергетски цели до 2020 година.

Оттогаш, во согласност со усвоената легислатива за енергетска ефикасност, се завршени бројни 
проекти за енергетски ефикасна надградба на објекти во јавниот сектор, како и во колективните 
висококатници. Локалните општини низ целата земја, особено во Скопје, самостојно или во соработка 
со национални или меѓународни организации, преземаа видливи мерки за реконструкција на фасадите 
и покривите на застарените згради, како и промена на системите за греење и климатизација, од 
традиционално загадувачки енергетски извори, како што е суровата нафта, на еколошки, како што 
се сончевите колектори, геотермални пумпи, природниот гас и друго. Првата енергетски ефикасна 
државна гимназија „Јосип Броз Тито“, беше реконструирана во 2014 година, како дел од проектот 
„Скопје енергетски ефикасен град“ - каде што заштедите на енергија се проценети на околу 30%. 
Реновираната градинка во Општина Вевчани беше прогласена за целосно енергетски ефикасен објект 
во 2016 година и неколку други примери во училиштата низ земјата. 

Јавно средно училиште  
„Јосип Броз Тито“ - Скопје 2014

     Градинка во Општина Вевчани, 2016 година
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Според статистичкиот годишник на Република Македонија од 2016 година, индексот на трошоците 
за изградба на нови станбени објекти е зголемен за повеќе од 30% во однос на 2010 година. Ова 
најмногу се должи на општиот раст на цени за изградба, зголемените трошоци за градежни материјали, 
како и посебните прописи за енергетска ефикасност во зградите. Некои од овие заклучоци не се 
статистички прикажани, бидејќи нема прецизни податоци за бројот на квалификувани стручни 
работници за енергетска ефикасност кои се вклучени во изградбата и реализацијата на енергетско-
ефикасните мерки во новите објекти.

И покрај овие позитивни трендови, резултатите објавени во Третиот акциски план на Република 
Македонија за енергетска ефикасност за периодот 2015-2018 година, покажуваат умерен тренд кон 
постигнување на поставените цели. Овој документ, кој претставува витална врска со зацртаните 
цели на ЕУ во доменот на енергетската ефикасност, покажува позитивен тренд главно во секторот 
на станбена изградба, што е разбирливо, со оглед на економските аспекти од ваквите инвестиции. 
Трендовите во секторите индустрија, енергетика и транспорт, се побавни и не покажуваат знаци на 
подобрување, дури и во однос на крајниот рок од 2018 година.

Општиот впечаток е дека Република Македонија е далеку зад земјите во регионот и многу поназад 
од развиените земји на ЕУ, во однос на енергетската ефикасност при изградбата на објекти.

Одржлив транспорт
Традиционалниот транспортен систем претставува вистински предизвик во современото 

општество, заради потребата од транзиција кон нови еколошки решенија, кои бараат разнолико и 
креативно размислување, со цел да се избегне можниот структурен колапс. 

Како млада и независна држава со наследена стара и дотраена патна мрежа, Македонија се соочи 
со повеќе различни предизвици, како што е миграција од руралните кон урбаните средини, особено 
кон главниот град Скопје, што на крај резултираше со помалку инвестиции во руралната патна 
инфраструктура. Земјата, исто така, имаше потешкотии во привлекувањето на странски инвестиции, 
бидејќи инвеститорите генерално не сакаат да инвестираат во региони кои не се поврзани со главните 
транспортни коридори.

Автобускиот и железничкиот сектор се ограничени заради големината на пазарот и ограничената 
побарувачка, поради што во изминатиот период имаше многу мали можности за реконструкција и 
инвестиции. Единствено значително зголемување бележи автомобилскиот сектор. Бројката 
статистички драстично се зголемува, со донесување на законот за увоз на половни возила од страна 
на Парламентот, што резултираше со зголемување на возниот парк од 34.000 возила во 2011 година, 
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до над 160.000 увезени половни возила во 2016 година. Просечната старост на овие автомобили е 
повеќе од 10 години. Од 1 јули 2015 година, беше направена промена во законот, за да се ограничи 
увозот на постари автомобили во корист на автомобили со минимален еко-стандард Euro 4.

Согласно статистичките податоци, 
75% од автомобилите во земјата се 
постари од 10 години, додека процен-
тот на возила постари од две години, се 
намалил за 5,5 пати во споредба со 2008 
година. Овој непромислен ефект резул-
тираше со поголем сообраќаен метеж, 
поголемо загадување на воздухот и 
намалена употреба на јавниот транс-
порт. Со цел да ги мотивира граѓа-
ните за поголема употреба на јавниот 
превоз, тогашната Влада се вклучи во 
финансирање на Јавното Сообраќајно 
Претпријатие - „ЈСП Скопје“, во 

набавка на серија нови автобуси. И покрај тоа што имаше можност да се изберат еколошки прифат-
ливи решенија, со набавка на автобуси со погон на природен гас или електрична енергија, Владата 
одлучи да купи возила со погон на класични горива, со нова генерација еколошки мотори.

Новите автобуси на паркингот на ЈСП Скопје

Според извештајот на Државниот завод за ревизија за 2015 година, новите автобуси не го решиле 
проблемот со јавниот транспорт. Напротив, според ревизорите, проблемите со јавниот транспорт се 
влошиле, и придонеле за создавање на поголем сообраќаен метеж.

Следната промена во транспортната инфраструктура се случи во 2014 година, кога Владата донесе 
одлука да го обнови и надгради железничкиот сообраќај со купување на нови возови, локомотиви 
и патнички и товарни вагони. Во железничкиот сообраќај бројот на патници и понатаму останува 
мал, главно заради дотраената инфраструктура. Најголемиот дел од постојните железнички линии 
кои биле во употреба се изградени пред повеќе од половина век. 

Пазар на половни автомобили-Скопје
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Железничка мрежа во Република Македонија

Сегашната мрежа нема капацитет за движење на возовите со брзина поголема од 100 km/h, а заради 
дотраеноста на инфраструктурата, оваа граница е уште пониска. Придружната инфраструктура 
на мостовите и тунелите е исто така застарена, бидејќи не се забележани позначајни инвестиции. 
Според достапните податоци, постојната должина на железничката мрежа во Република Македонија 
опфаќа 699 километри, со нееднаква територијална распространетост и ограничен број на достапни 
поврзувања.

Неодамна беа обновени аеродромите во Скопје и Охрид, заедно со големиот инфраструктурен 
патен проект за коридор 10: Демир Капија-Смоквица, Штип-Св. Николе-Скопје и Кичево-Охрид. 
Оваа патна инфраструктура би требало да биде завршена во периодот 2017-2019 година.

Нова железничка станица во Велес, 2014

Нова аеродромска зграда - Петровец, Скопје

Нови патишта: Коридор 10-Демир Капија-
Смоквица, 2015
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Овие инвестиции не ги земаат предвид трендовите за заштита на животната средина, ниту новите 
иновативни материјали и решенија кои би можеле да ги мотивираат возачите да користат еколошки 
возила, во најдобар случај возила на електричен погон.

Проблемите поврзани со животната средина продолжија да се зголемуваат посебно во големите 
урбани центри. Постојната инфраструктура беше премала за да го преземе големиот прилив на 
автомобили, а со големиот бројот на возила, повеќето од локалните власти или ја обновија или ја 
проширија постоечката патна мрежа. Тоа, од своја страна, ги истисна алтернативните транспортни 
модели, како што се пешачкиот и велосипедскиот сообраќај. Кога последиците станаа видливи, 
беа промовирани нови проекти за мотивирање на граѓаните за употреба на алтернативни видови 
на транспорт. Најзначајниот проект во однос на обемот и фреквенцијата на можно користење на 
алтернативни видови на транспорт се спроведе во Скопје, во 2014 година, насловен како „Скопје 
велоград 2017“ предвидувајќи мрежа на велосипедски патеки кои ги поврзуваат сите главни правци 
во градот. Овој проект е завршен.

Мапа „Скопје велоград 2017“

Велосипедски патеки како дел од проектот „Скопје велоград 2017“

Покрај ова, тогашната власт во градот Скопје промовираше проект за субвенционирање при 
купување на нови велосипеди, со цел да ги охрабри граѓаните почесто да ги користат велосипедите 
како средство за транспорт.

Според резултатите објавени во Третиот акциски план за енергетска ефикасност на Република 
Македонија за периодот 2015-2018 година, транспортниот сектор е меѓу најслабо развиените, без знаци 
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за значително подобрување, вклучително и за планскиот период до 2018 година. Ова претставува 
мотив за поголем ангажман во периодот што следи, во напорите за подигање на општата свест кај 
граѓаните за поволностите од користењето на алтернативни видови на транспорт и креирање на 
еколошки ориентирани решенија.

Управување со вода
Општествената одговорност и грижа за животната средина, анализирана преку побарувачката 

и понудата на услуги за заштита на животната средина за да се спречи деградација на животната 
средина, е на ниско ниво, иво последните неколку години бележи тренд на опаѓање. Алокацијата на 
средствата за заштита на животната средина е главно несоодветна. Што се однесува до управувањето 
со отпадните води, учеството на вкупните инвестиции и трошоци во оваа гранка е само 9% од 
вкупните инвестиции и трошоци за заштита на животната средина. Во 2015 година, учеството 
на инвестициите во средствата за управување со отпадни води изнесуваше 83,1%, а учеството на 
трошоците за одржување на средствата за управување со отпадни води изнесуваше 16,9%. Имајќи 
предвид дека трошоците за одржување на средствата за управување со отпадните води се само 
2% од вкупните трошоци за заштита на животната средина, тоа треба да биде предизвик за идно 
подобрување во насока на решавање на прашањата поврзани со управувањето со водите.

Политиката за цената на водата, базирана на принципот на корисникот плаќа онолку колку што 
троши, претставува поттик за потрошувачите на вода поефикасно да ги користат водните ресурси 
и со тоа да придонесат за постигнување на целите за заштита на животната средина, на начин што 
различните корисници на вода ќе плаќаат соодветен придонес. Недостигот на контрола врз употребата 
на подземните води во разни сектори: рударство, земјоделство и индустрија, доведе до неодржлива 
употреба на водните ресурси, без никаков надоместок. До денес, не е воведена политика за плаќање 
на користењето на подземните води.

Во однос на политиките за спречување на загадувањето на водите во земјата, постои потреба за 
кохерентност, особено во индустрискиот и земјоделскиот сектор. Неизградената инфраструктура за 
одведување на индустриските отпадни води треба да биде поставена како приоритет во насока на 
заштита на водните ресурси кои се користат за наводнување во земјоделскиот сектор. 

Климатските промени, најверојатно, ќе имаат големо влијание врз националната економија 
преку промените во снабдувањето со вода, преку промените во врнежите, во просторна и временска 
смисла. Сите потрошувачи на вода за наводнување, локалните и индустриските корисници, 
и енергетскиот сектор, веќе се соочуваат со сезонски недостаток на вода. Последиците од ова 
вклучуваат земјоделски приноси под оние во сличните земји на нашата; слаб квалитет на водата за 
локалните ииндустриски корисници, како и недоволни количини на вода за ладење во постројките 
за производство на топлинска енергија; и низок капацитет во производство на хидроенергија. 
Претстојната потопла и посува клима ќе ја оштети инфраструктурата, наметнувајќи трошоци за 
корисниците и за јавниот буџет. Ограничувањата во искористувањето на хидроенергијата, кои ќе 
се јават како последица на климатските промени, ги намалуваат можностите за развој на почист 
енергетски сектор и посигурно снабдување со енергија, но со  помали емисии на стакленички гасови.
Конкуренцијата за вода помеѓу земјоделскиот сектор, особено во топли и суви климатски услови, 
енергетскиот сектор (за хидроенергија, како критична компонента за производство на електрична 
енергија со помала емисија на стакленички гасови), како и за употребата на водните ресурси за 
локални потреби и други потреби во индустрискиот сектор, ќе претставува тежок компромис за 
креаторите на националните политики, освен ако ефикасноста на употребата на водата не се зголеми 
и во побарувачката, но и во снабдувањето со вода до крајните корисници. 

Тековното повлекување на водата во земјата создава умерен воден стрес и релативно ниското 
ниво на националните водни ресурси ја зголемува потребата од мерки за адаптација во секторот за 
води. Годишното повлекување на слатките води како процент од вкупните водни ресурси (16,1%) 
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ја вбројува Република Македонија во категоријата на земји со умерен стрес врз водните ресурси, 
што укажува дека веројатно ќе има потреба од подобрување во управувањето со водните ресурси, 
како и инвестиции во средства за заштита на истите. Водните ресурси по жител на национално 
ниво се движат околу 3.150 m3/годишно, што ја вбројува земјата во средната категорија на европски 
земји според расположливите водни ресурси по глава на жител. Сепак, постои сериозна закана 
дека проектираните климатски промени во земјата ќе го продлабочат проблемот со недостиг на вода 
во иднина.

Во Република Македонија, според последните податоци на Еуростат во 2009 година, вкупното 
бруто користење на вода од површински и подземни води изнесува 1047,1 милиони m3 годишно. Околу 
85% од вкупната бруто искористена вода на годишно ниво, доаѓа од површинските водни тела. Оваа 
вода најмногу се користи во земјоделскиот сектор.

Употреба на површинска вода по 
сектор [милиони m3]

Употреба на подземна вода по сектор 
[милиони m3]

Најголемо негативно влијание за економскиот сектор има застарената инфраструктура за 
наводнување, имајќи предвид дека наводнувањето е клучно за земјоделското производство, како и 
проширеното производство на култури со висока вредност, кои се сметаат за национална компаративна 
предност. Неефикасното користење на водата создава економски загуби и влијае на продуктивноста 
на сите сектори кои имаат потреба од вода, вклучувајќи ги и домаќинствата. Одржувањето и 
рехабилитацијата на инфраструктурата во секторот води изнесува приближно 4% од БДП.

Најразорната поплава во Република Македонија, 
од нејзината независност, во 1991 година, се случи во 
1995 година и предизвика штети од приближно 400 
милиони долари. Неодамнешните поплави од 2004 
година погодија над 100.000 луѓе и предизвикаа 
речиси 5 милиони долари штета.

Последната поплава, која се случи во 2016 година, 
во Скопје и неговата околина, резултираше со 
најмалку 22 човечки жртви, повеќе од 100 повредени 
лица и раселени над 1.000 лица. Локалните власти 
проценуваат дека во најпогодената скопска 
општина, Гази Баба, поплавите засегнале повеќе од 
35.000 луѓе во 10 села и предизвикале оштетување 

или уништување на 9.000 куќи. Како последица на поплавите се оштетени јавни згради, патишта и 
друга инфраструктура, како и околното земјоделско земјиште. Владата во Република Македонија 
процени дека поплавите влијаеле на 40.000 луѓе.
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Пренасочувањето на инвестициите во заштита од ризик од поплави, како една од најголемите 
закани меѓу останатите природни катастрофи на национално ниво, може да спречи непотребни 
расходи во другите економски сектори кои обично се погодени од поплавите, како што се здравството, 
инфраструктурата и земјоделството.

Поголемиот дел од речните сливови во земјата се соочуваат со зголемена просторна и временска 
варијабилност на водните тела, што претставува клучен природен фактор кој го зголемува ризикот 
од поплави, покрај топографските услови, карактеристиките на земјиштето и релативно густата 
хидрографска мрежа во најзагрозените региони. Промените во начинот на користење на земјиштето 
и понатаму влијаат на промените во хидролошкиот режим, зголемувајќи го ризикот од екстремни 
хидролошки појави. Во Република Македонија системот за предупредување од поплави е интегриран, 
но сеуште не се направени никакви реконструкции на локациите кои претставуваат критични точки 
во услови на поплави ширум земјата.

Околу 99,4% од вкупното население во земјата има пристап до безбедна вода за пиење. Помал 
процент од руралното население има пристап до безбедна вода за пиење (98,9%) во споредба со 
урбаното население (99,8%). Сепак, самиот факт дека во XXI век, повеќе од 20.000 жители во земјата 
немаат пристап до вода за пиење, што не е тестирана ниту биолошки ниту хемиски, е загрижувачки 
податок. Фактот дека поголемиот дел од населението без пристап до чиста вода за пиење е 
концентрирано главно во ретко населените рурални населби, не може да биде изговор за недоволната 
грижа на државата да донесе квалитетна вода за пиење во секое живеалиште и секое домаќинство. 

Во Република Македонија, само 48% од населението е поврзано со пречистителни станици за 
отпадни води. Иако имаме законодавство во кое е дефиниран третманот на отпадните води, тоа 
сè уште не е целосно имплементирано во пракса. Сепак, постојат неколку проекти за изградба на 
пречистителни станици кои сé уште се во фаза на развој.

Голем дел од постојната инфраструктура за наводнување во Македонија се состои од цевки и 
канали кои ретко се употребливи или пак се лоцирани премногу далеку од постојните обработливи 
површини. Во 80-тите години од минатиот век, наводнуваната површина на национално ниво е 
намалена и поголемиот дел од инфраструктурата за наводнување е напуштена. Така, огромни 
финансиски средства се потрошени наместо да бидат искористени во технолошки иновации и зелени 
работни места, што би придонело за подобро позиционирање на земјата за „патот на зелениот бран“. 
Инвестициите во подобра инфраструктура би придонеле кон намалување на загубите на вода. Во 
земјата, водоснабдувањето на локално ниво исто така има проблем со високи технички загуби и 
ниска наплата на приходи.

Состојбата со квалитетот на водите во Република Македонија покажува дека природната 
рамнотежа на водотеците во голема мера е нарушена поради загадувањето што е исклучително високо 
низводно од градовите, каде што се лоцирани индустриските капацитети, и каде испуштањето на 
отпадните води има значителен удел. Загадувањето е нешто пониско во водотеците кои поминуваат 
низ области кои не се толку густо населени, но дури и таму загадувањето е повисоко од дозволените 
нивоа.

Постојната состојба укажува дека во сите региони има доволно вода, освен во сливното подрачје 
на Струмица, каде што има околу 40% недостиг на вода во просечна сува година.

Правната основа за заштита и управување со водите во земјата е предвидена со Законот за води.
Со овој закон се регулира начинот на кој се користат и експлоатираат водните ресурси, заштитата 
од штетните влијанија врз водите, заштитата од исцрпувањето на водните ресурси и загадувањето, 
управувањето со водните ресурси, финансирањето на активности за управување со водите и други 
релевантни прашања во врска со обезбедувањето на единствен режим на употреба на водите. Главните 
цели на националното законодавство за прашањата поврзани со водата, како што се обезбедување 
на доволни количини квалитетна вода, обезбедување на заштита, зачувување и континуирано 
подобрување на режимот на водите, подобрување на статусот на водните екосистеми и екосистемите 
зависни од вода, и заштита и подобрување на водната средина преку рационално користење на водата, 
постепено намалување на штетното исцрпување и постепено отстранување на емисиите и опасните 
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супстанции, како и ублажување на штетните ефекти од недостатокот на вода, ја следат патеката 
кон зелената економија. Сепак, постои недостаток за соодветно спроведување на законот во пракса 
во поголем дел од горенаведените прашања. Националното законодавство предвидува финансиски 
казни за секој кој не ги почитува одредбите од законот за животна средина, како што се испуштање 
на загадувачки материи над максимално дозволените граници. Сепак, неодамнешно истражување 
на невладините организации во земјава покажува дека само 3% од индустриските капацитети се 
законски гонети и казнети.

Управување со отпад
Депонирањето на комуналниот цврст отпад е најчестата алтернатива во управувањето со отпадот 

на национално ниво, со учество од 99,74% во 2012 година, додека преработката на отпадот, која 
вклучува рециклирање и компостирање, изнесува 0,26%, согласно податоците доставени од 
општините до Министерството за животна средина и просторно планирање во Република Македонија. 
Ситуацијата е променета во споредба со 2008 година, кога 74% од собраниот комунален цврст отпад 
беа депонирани, а не беше познат методот на третман на преостанатите 26% или 186.000 тони, за кој 
се претпоставува дека е фрлен на различни локации низ целата земја земја.

Управувањето со отпадот е 
меѓу главните еколошки проблеми 
на национално ниво. Меѓу приори-
тетните цели во управувањето со 
отпадот е реупотребата на вредните 
состојки од отпадот, која треба да се 
спроведува во соработка помеѓу про-
изводителите, увозниците, дистри-
бутерите и малопродажните трговци, 
како и специјализираните услужни 
компании. Фракциите на отпад кои 
можат да се рециклираат на еконо-
мичен начин во Македонија вклучу-
ваат пластика, секундарно и терци-
ерно пакување, употребувани гуми, 
отпадни масла и мазива, отпаден 
метал, отпадна електрична и елек-

тронска опрема. Во моментов, скоро целиот биоразградлив комунален отпад, собран од страна на 
општинските претпријатија во Македонија, се фрла на депонии. Постојат неколку правни лица кои 
имаат дозволи за управување со отпад од пакување.

Поради недостиг на податоци, во моментот не е можно да се направи детално моделирање на 
емисиите на стакленички гасови при управувањето со отпадот. Сепак, можно е да се даде преглед 
на директните емисии на стакленички гасови кои се пријавени во IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Chаnge) за секторот отпад. Емисиите на стакленички гасови од секторот за отпад учествуваат 
со 7% во вкупните емисии на стакленички гасови на национално ниво, според Третиот национален 
извештај на Република Македонија кон Рамковната конвенција за климатски промени на Обединетите 
нации, кој го покрива периодот 2003-2009 година. Се проценува дека 90% од емисиите на стакленички 
гасови во секторот отпад се создаваат од депониите, додека преостанатите 10% произлегуваат од 
согорувањето на отпадот.

Третман на комуналниот цврст отпад  
во Република Македонија
Извор: Еуростат (2013a) и Министерство за животна средина и 
просторно планирање (2012)
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Управување со земјиштето
Категориите на земјиште присутни на територијата на Република Македонија се менаџираат 

преку изработката напросторни планови, кои ја прикажуваат националната стратегија за користење 
на земјиштето, поставеноста на населбите, јавната инфраструктура, како и заштитата на животната 
средина. Согласно постојната пракса во земјата, при урбанизацијата на земјиштето не се зема предвид 
квалитетот на земјиштето кое е предмет на урбанизација. Исто така, не ретко, со урбанизацијата се 
запечатуваат висококвалитетни обработливи површини, што е спротивно на планските определби 
содржани во просторните планови. На тој начин, биопродуктивниот капацитет на земјоделското 
земјиште останува неискористен засекогаш. Според некои проценки, околу 0,5% од земјоделското 
земјиште на годишно ниво се губи како последица на процесите на урбанизација.

Неодржливите земјоделски практики можат да предизвикаат неповратни загуби во кревките и 
природни екосистеми со висока национална и меѓународна вредност. Високиот биопродуктивен 
потенцијал на земјиштето може да даде исклучителен придонес во намалувањето на сиромаштијата 
на национално ниво. На многу места, земјоделските ресурси се деградираат како резултат на серија 
притисоци. Климатските промени само дополнително ќе придонесат за влошување на состојбите. 
Политичкиот фокус на прашањата поврзани со соодветно управување со земјиштето, во насока 
на адаптација кон претстојните климатски промени, се очекува да се зголеми под притисок на 
социјалниот фактор.

Неодамнешна анализа за користењето на земјиштето во Република Македонија покажа дека 
притисокот врз категориите на употребливо земјиште во земјата е околу два пати поголем од неговиот 
биопродуктивен капацитет, што значи дека населението во Република Македонија користи двојно 
повеќе ресурси, споредбено со количината на ресурси која може да се обезбеди од категориите на 
користено земјиште присутни на нашата територија. 

Притисокот врз категориите на користено земјиште, 
прикажан преку вредностите на еколошката стапка 
(ecological footprint), на дијаграмот подолу, се менува 
со текот на годините. Од друга страна пак, податоците 
за биопродуктивниот потенцијал на категориите на 
користено земјиште по глава на жител во Република 
Македонија покажуваат дека останува релативно 
непроменливниз годините.

Вредноста на еколошката стапка за Република 
Македонија изнесува 3,1 gha/жител, додека вредноста на 
биопродуктивниот потенцијал на категориите на 
користено земјиште изнесува 1,6 gha/жител, што укажува 
на тоа дека не се движиме во одржлива насока, кога 
станува збор за прашања поврзани со користење на 
земјиштето.

Главен удел во вкупната еколошка стапка 
на национално ниво има стапката на јаглерод, 
со 62% во вкупната вредност на еколошката 
стапка. Значи дека нашите шуми не се доволно 
пространи за да можат да го апсорбираат 
целиот јаглерод кој се емитува во атмосферата 
во текот на животниот циклус на производите 
од кои населението во нашата земја има 
потреба.

Извор: Глобална мрежа за следење, http://www.
footprintnetwork.org/content/documents/ecological_
footprint_nations/ecological.html

Удел на еколошките стапки на различните 
категории на користено земјиште

http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ecological.html
http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ecological.html
http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ecological.html
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Со цел да се даде придонес во ублажувањето на климатските промени, во периодот што следи треба 
да се насочиме кон намалување на емисиите на јаглерод кои се ослободуваат во текот на животниот 
циклус на било кој производ што населението кај нас го користи во секојдневниот живот, но и на 
заштитата на шумите, како главни апсорбери на јаглерод диоксид.

Околу 9,6% од територијата на Република Македонија е покриена со заштитени подрачја. Досега 
се евидентирани низа активности на антропогениот фактор кои резултирале со уништување на 
шумите, особено во заштитените подрачја. 

Незаконско сечење на Водно, 2016 Незаконско сечење во Националниот парк 
Пелистер, 2016

Кај нас е присутен и уште еден специфичен неодржлив тренд на сечење на дрва во градските 
средини, поради рапидната урбанизација која најмногу го зафати централното подрачје на Скопје. 
Многу често, големи области под дрвја во центарот на градот беа претворени во вештачко земјиште, 
што резултираше со густи, високо урбанизирани области.

Инвестициите во минатото, кои беа водени од краткорочни добивки, покажаа дека можат да 
генерираат негативни влијанија со енормни размери, што доведе до сериозно нарушување на 
природниот капитал во земјата со дополнителни негативни реперкусии по здравјето на човекот. 

Во Република Македонија постојат 16 контаминирани локалитети означени како историски 
„жешки точки“, кои се последица на примената на застарени технологии во минатото. Примената 
на овие технологии низ годините резултираше со сериозна деградација на земјиштето во околината 
на овие локалитети. 

Напредок во управувањето со контаминирани локалитети
Извор: Министерство за животна средина и животна средина и физичко планирање

Прогресот кон нивната рехабилитација оди многу бавно. Имено, сите контаминирани локалитети 
се идентифицирани во 2005 година, на секој локалитет се спроведени прелиминарни истражувања 
и постои напредок во главното истражување на одделни локалитети. До 2011 година детално беа 
истражувани осум контаминирани локалитети, а мерки за ремедијација беа спроведени на само три 
локации. Досега ниедна од жешките точки во земјата не е целосно санирана.

Загадувањето на почвата и површинските води околу индустриските „жешки точки“, несомнено 
има влијание врз квалитетот на земјоделските површини околу овие локалитети, со што се губи 
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можноста за искористување на биопродуктивниот потенцијал на овие површини во иднина. Дел од 
овие локалитети се наоѓаат во близина на областите кои се предложени за заштита како природно 
наследство, заради што влијанието на загадувачките материи во почвата и водите врз бидиверзитетот 
претставува предизвик за понатамошни истражувања.

Во однос на економските активности кои придонесуваат за контаминација на почвата изразено 
во проценти, најголем е уделот на рударството и металургијата со 31,25%. Иако немаме ниту еден 
успешен пример за санација на деградираното земјиште околу рудниците, постојат иницијативи за 
отворање на уште неколку рудници, лоцирани во источниот и југоисточниот регион во земјата. Во 
периодот што следи големи површини под обработливо земјоделско земјиште и под шуми ќе бидат 
погодени од градежните активности, а подоцна и технолошките процеси на локациите предвидени 
за експлоатација на руда. Високата свест на населението за потенцијалната опасност од загадување 
на животната средина, иницираше локални референдуми во засегнатите општини, со што постои 
можност да се спречи понатамошното експлоатирање на руда на неколку локалитети во Гевгелија, 
Богданци и Дојран, што ќе биде голем исчекор на патот на транзиција кон зелена економија наспроти 
предложениот развој на кафеава економија во овој дел од земјата. Исто така, спречувањето на 
повторното започнување со работа на металуршкиот комплекс во Велес во 2008 година, откако 
неколку истражувања покажаа дека загадувањето во градот влијае на стапката на наталитетот во 
општината, е уште еден позитивен пример за високата еколошка свест на населението кај нас. Во 
насока на заштита на биопродуктивниот потенцијал на постојните категории на користено земјиште, 
чистите технологии треба да се воведат час побрзо.

На национално ниво постојат иницијативи за спроведување на европската правна рамка за 
користење на земјиштето, но сепак ќе биде потребно време да се видат ефектите од нејзиното 
спроведување во пракса.

Други сектори на зелената економија
Покрај главните економки сектори кои имаат исклучителен потенцијал за транзиција кон зелена 

економија, постои потенцијал за зелен развој и во секторот туризам, поради богатото природно 
и културно наследство во Македонија, и земјоделскиот сектор, како сектор од кој голем дел од 
населението во руралните подрачја ја обезбедува својата егзистенција.

Туризам

Учеството на туризмот во националниот БДП е релативно ниско и нема континуитет во растот. 
Највисок удел е забележан во 2005 година со 1,8%, а најнизок во 2011 година со учество од 0,1%. 
Имајќи предвид дека развојот на секторот туризам во одржливи рамки може да обезбеди економски, 
социјални и придобивки за животната средина во земјите-домаќини и нивните заедници, туризмот 
како економски сектор има значителен потенцијал за забележителен придонес во националната 
економија.

Во 1995 година во Република Македонија имаше повеќе од 500.000 туристи, од кои 71% беа 
домашни туристи. Во последните 20 години бројот на туристите во земјава, и домашни и странски, 
порасна за околу 60%. Во овој период бројот на домашни туристи бележи постојан тренд на опаѓање, 
од 71% во 1995 година на 41% во 2015 година, додека бројот на странските туристи постојано расте, од 
29% во 1995 година на 59% во 2015 година. Иако бројот на ноќевања на домашните туристи опаѓаво 
овој период, бројот на ноќевањата на странските туристи бележи раст од 15% во 1995 година до 43% 
во 2015 година.
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Охрид – Св. Богородица Захумска

Поглед од манастирот Св. Наум Архитектура

Најпосетуваните региони во Република Македонија се југозападниот и скопскиот регион. Во 2010 
година, околу 40% од туристите го посетиле југозападниот регион, 24% го посетиле скопскиот регион, 
14% југоисточниот и 12% го посетиле пелагонискиот регион. Другите региони (полошкиот, источниот, 
северозападниот и вардарскиот) во 2010 година беа посетени од 5% или помалку од вкупниот број 
на туристи во земјава. До 2015 година бројот на туристи во југозападниот и пелагонискиот регион 
опадна за околу 4% по регион, и за околу 1% во полошкиот регион. Меѓутоа, постои позитивен тренд 
во бројот на туристи кои го посетиле скопскиот регион, за околу 5%, во југоисточниот регион за 
околу 2% и незначителни 1% во вардарскиот и источниот регион. Североисточниот регион исто така 
имаше само 1% од вкупниот број на туристи во анализираниот период.

Анализата на податоците во последните пет години покажува дека скопскиот регион е 
најинтересната туристичка дестинација во земјата за странските туристи. Втората најпопуларна 
дестинација за странските туристи е југозападниот регион, каде бројот на туристите бележи двојно 
зголемување. Околу 75% од вкупните посети на странските туристи се концентрирани во овие два 
региони.

Извор: Државен завод за статистика 

Југозападниот регион е најпопуларна туристичка дестинација за домашните туристи. За разлика од 
странските, домашните туристи се свесни за убавините на источниот, југоисточниот, пелагонискиот 
и полошкиот регион, и ги оценуваат како привлечни туристички дестинации. Вардарскиот и 
североисточниот регион не се толку популарни кај домашните како што се кај странските туристи. 
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Извор: Државен завод за статистика

Транспортот е енергетски најинтензивната компонента во туристичката индустрија. Со глобалниот 
тренд на подем во патувањата ширум светот и порастот на енергетскиот интензитет на повеќе 
видови на транспорт, во иднина се очекува зголемување на емисиите од туристичкиот сектор. Во 
Република Македонија емисиите на стакленички гасови од секторот транспорт се очекува да се 
зголемат на 41% до 2025 година. Во периодот што следи, одржливиот развој на овој сектор во основа 
ќе зависи од намалувањето на севкупната потрошувачка на енергијата и поинтензивното користење 
на обновливите извори на енергија.

Се проценува дека туризмот може да учествува со околу 5% во вкупните емисии на стакленички 
гасови (1.302 Мt CO2), кои потекнуваат главно од транспортот во туризмот, со удел од околу 75% и 
туристичките капацитети, со удел од околу 21% (емисии од употребата на клима уреди и системи 
за затоплување). 

Инвестирањето во одржлив туризам може да ја придонесе за намалување на цената на енергијата, 
водата и отпадот, но и да ја зголеми вредноста на биодиверзитетот, екосистемите и културното 
наследство во земјата. Позначајните придобивки, од аспект на заштита на животната средина, 
вклучуваат намалување на потрошувачката на водата (18%), електричната енергија (44%) и емисиите 
на јаглерод двооксид (52%). Инвестициите во системите за заштеда на вода, повеќекратното користење 
на отпадните води и собирањето на дождовницата, можат да ја намалат потрошувачката на вода за 
околу 27% пресметано по турист за едно ноќевање. 

Берово – рурален туризам Вевчани – рурален туризам

Традиционалниот масовен туризам, со посета 
на туристичките објекти „сонце-и-песок“ е во 
фаза на стабилен раст. Спротивно на тоа, екоту-
ризмот, туризмот кој се базира на посета на лока-
литети кои изобилуваат со природно и културно 
наследство и авантуристчкиот туризам, како и 
подсекторите како рурален туризам, сега пред-
ничат на туристичките пазари и се предвидува 
дека ќе имаат масовен подем во наредните две 
децении. Во Република Македонија странските Матка  – авантуристички туризам
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туристи главно се заинтересирани да го посетат Скопје како атрактивна дестинација. Во периодот 
2010-2015 година околу 87-90% го посетија градот Скопје. Од друга страна, спа туризмот (86-89%), пла-
нинскиот туризам (81-71%) и езерскиот туризам (69-53%) главно се потпираат на домашните туристи.

Производство на храна

Тековните земјоделски политики не ги земаат предвид претстојните климатски промени, со што го 
потценуваат потенцијалот за конкурентност на земјоделскиот сектор на домашниот и надворешниот 
пазар. Дел од земјоделските култури кои се субвенционираат, како последица на климатските 
промени во блиска иднина ќе имаат намалени приноси. Иако постојат мерки на адаптација кои би 
можеле да ги ублажат влијанијата од климатските промени, односно алтернативни култури кои 
можат да опстанат во претстојните агро-климатски услови, тековната програма за јавни трошоци го 
води секторот во уште поранлив правец, наместо да ги охрабрува практиките на прилагодување на 
претстојните климатски промени.

Проектираните климатски промени ќе ја засегнат националната економија главно преку директен 
удар во земјоделството, и индиректно, преку прелевање на последиците во другите сектори 
поврзани со земјоделството. Транзицијата кон поголеми, поконкурентни фарми, ориентирани на 
извоз, ќе ги зголеми вкупните приходи од секторот, а истовремено ќе го ублажи притисокот од 
претстојните климатски промени. Инвестициите во инфраструктура за одведување на отпадните 
води и реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување на земјоделските површини, 
ќе бидат од суштинско значење за задоволување на побарувачката за вода во земјоделскиот сектор. 
Истовремено, употребата на поволни земјоделски култури кои даваат високи приноси, организација 
на кампањи за едукација на земјоделците, заедно со други мерки за подобрување на ефикасноста во 
земјоделскиот сектор, ќе придонесе за зголемување на земјоделските приходи и ќе го компензира 
недостигот од вода.

Со придонес до 10% во БДП и околу 20% во вработеноста, земјоделскиот сектор има важна улога во 
националната економија. Покрај примарното земјоделство, агро-производната индустрија придонесува 
со дополнителни 6% проценти во БДП. Уделот на земјоделскиот сектор во националната економија 
останува прилично стабилен од средината на 1990-тите години. Во овој период карактеристични се 
промени во однос на зголемувањето на производството на овошје и зеленчук, во замена на повеќе 
традиционални производи, како што се житарките. 

Примената на соодветни политики во насока на адаптација кон претстојните климатски промени и 
инвестиции во земјоделскиот сектор, несомнено ќе резултира со поконкурентен, извозно ориентиран 
земјоделски сектор. Инвестициите во соодветна инфраструктура за наводнување и одведување на 
отпадните води ќе придонесе за зголемување на приносите на земјоделските површини. Покрај 
инвестициите во соодветна инфраструктура, и други мерки можат да придонесат за подобрување 
на практиките во земјоделскиот сектор (подобро управување со земјоделските површини, подобро 
управување со пасиштата, подобрување на консолидацијата на земјиштето, како и развој на органското 
земјоделство).

Проектираните климатски промени се очекува да резултираат со значителни промени во врнежите, 
но и приносите кај земјоделските култури. Голем дел од поважните култури во Македонија ќе 
имаат намалени приноси во рамките на проектираните климатски промени. Прилагодувањето кон 
климатските промени треба да обезбеди можности за развој во земјоделскиот сектор. 

Секторот за органско земјоделство во Република Македонија за првпат беше воведен во 1997 
година. Првите сертифицирани органски производи беа неколку видови на чај од домашните 
билки, подготвени и произведени од Алкалоид, најголемата фармацевтска компанија во Република 
Македонија. Следната, 1998 година, беа иницирани првите активности во областа на органското 
земјоделство од петмина земјоделци од регионите Охрид, Куманово и Струмица, кои започнаа да 
произведуваат земјоделски производи според принципите на органското земјоделство. Првичната 
експертиза за изготвување на правен основ за органското производство, која подоцна беше под надзор 
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и на експерти од Европската унија, беше иницирана во 1999 година. Неколку години подоцна, во 
2004 беше усвоена како Закон за органско производство од Парламентот на Република Македонија. 
Оттогаш, бројот на сертифицирани органски оператори е во подем. Најновите податоци покажуваат 
дека во 2015 година имало 481 регистриран органски производител, иако максимумот беше постигнат 
во 2011, кога во земјата беа регистрирани 780 органски производители.

Според последните статистички податоци, од 2015 година, земјоделското земјиште кое се користи 
за органско растително производство во Република Македонија изнесува 2.632 ha. Иако податоците 
покажуваат дека негативниот тренд од 2011 до 2014 година e запрен, развојот во овој сектор е сé 
уште далеку од целта утврдена во Националната стратегија за органско земјоделство - односно 4% 
од вкупната искористена земјоделска површина да биде под органско производство (ДЗСРМ, 2016).

Органското сточарско производство изнесува 57.896 глави во 2014 година. Доминантна дејност е 
одгледувањето на овци, кое изнесува 92% од вкупното сточарско производство. 

Земјоделството има огромен потенцијал за намалување на сиромаштијата. Голем процент од 
населението кое живее во руралните области е вработено во секторот земјоделство, а врз основа 
на некои проценки се работи за приближно една третина од работната сила. Имајќи предвид дека 
земјоделскиот сектор ќе биде директно изложен на последиците од климатските промени, се очекува 
да се зголеми и недостатокот на вода, како и побарувачката на вода за наводнување. Наводнувањето на 
земјоделските површини и денес е слабо и лошо организирано за постојните мали фарми. Климатските 
промени ќе влијаат и врз намалување на плодноста на почвата особено заради можноста од појава на 
ерозивни процеси. Малите и фрагментирани фарми ја ограничуваат земјоделската продуктивност, 
додека владините програми за субвенции се слабо испланирани за да постигнат поволни резултати.

Земјоделскиот сектор во Република Македонија учествува со околу 7% вовкупната емисија 
на стакленички гасови на национално ниво. Со цел да се постигне намалување на емисиите на 
стакленички гасови од земјоделскиот сектор, постојат неколку алтернативи за подобрување на 
земјоделските практики и техники во Република Македонија, меѓу кои поддршка на органското 
земјоделство, етерична ферментација, управување со ѓубриво, управување со остатоците од 
земјоделските култури, производство на биогас, примена на прскалки и наводнување со систем 
капка по капка.
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PESTEL анализа
Иако концептот на зелена економија, не е воведен во националното законодавство, анализата на 

зелените економски сектори во Република Македонија посочува на иницијален трансфер кон зелени 
економски практики во земјата и огромен потенцијал за развој на зелената економија кај нас.

Политички аспекти

Концептот на зелена економија, како суштинска алатка за ублажување и приспособување 
на претстојните климатски промени, за жал, сеуште е прифатен само од релативно мал број на 
политичари кај нас.

Инвестициите во животната средина сè уште се сметаат како непотребен трошок, иако постои 
видлива деградација на животната средина, како и реперкусии врз здравјето на населението на 
одделни локалитети кои произлегуваат од постојните економски практики и влошените состојби во 
медиумите на животната средина.

Нема Агенција за заштита на животната средина во земјата, која би можела да помогне во 
промоцијата на политиките за побрза трансформација кон зелена економија и реализација на 
развојните иницијативи за зелена економија.

Потенцијалот на зелената економија како алатка за намалување на сиромаштијата преку создавање 
на нови зелени работни места е добро познат меѓу експертите во оваа област, но не и меѓу елитите 
кои ја креираат политиката.

Економски аспекти

Проектите од областа на животната средина, особено проектите за зелена економија, се 
финансирани од меѓународни донатори. Република Македонија нема Фонд за животна средина кој би 
можел да го поддржи концептот на зелена економија преку финансирање на проекти во оваа област.

Несоодветна распределба на средствата за заштита на животната средина.
Природните вредности сè уште не се гледаат како капитал, што значи дека деградацијата на 

животната средина не се зема предвид при утврдувањето на придобивките од економските активности 
во земјата.

Многу мал процент од општинските буџети се одвојуваат за заштита на животната средина, 
заради што прашањата поврзани со заштита на животната средина со децении остануваат нерешени.

Социјални аспекти

Во руралните средини постои тренд на депопулација, што резултира со губење на многу 
традиционални бизниси кои имаа минорно негативно влијание врз животната средина.

Постојната состојба укажува дека компаниите кои емитираат загадувачки материи во животната 
средина, не се обврзани да обезбедат зелени работни места. Неодамна беше направена анализа на 
потенцијалот за создавање на зелени работни места во земјата. Во изминатите години, градежниот 
сектор генерираше речиси 6% од националниот БДП, и обезбеди вработување за 5,7% од сите 
вработени лица (2011). Така, градежниот сектор се вбројува во најголемите индустриски работодавачи 
во земјата, со потенцијал за отворање на зелени работни места. На национално ниво не постои 
класификација на зелени работни места во економскиот сектор.

Постојат неколку локални поединци кои се пионери во транзицијата кон зелената економија.
Повеќе од 20.000 жители во земјата немаат пристап до вода за пиење, што не е ниту биолошки 

ниту хемиски испитувана.
До неодамна, луѓето кои беа погодени од еколошките проблеми, или засегнати од финансиски 

проблеми, се плашеа да го кренат својот глас против иницијативите за развој на кафеавата економија 
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кај нас. Последните случувања укажуваат дека свеста за заштитата на животната средина и 
последователно, заштитата на здравјето на секој поединец, се зголемува.

Технички аспекти

Порастот на индустриската активност во последните години, и примената на застарени технолошки 
процеси и стара инфраструктура, драматично го забрза неефикасното користење на енергијата.

Инфраструктурата за наводнување во Република Македонија се состои од цевки и канали кои не 
се оперативни и не ретко се поставени на големо растојание од земјоделските површини.

Постои недостаток на специјализирана и квалификувана работна сила.
Трансферот кон нови чисти технологии во индустријата оди многу бавно.

Правни аспекти

Република Македонија бележи напредок во развивањето на националната правна рамка во 
согласност со законодавството на ЕУ во областа на животната средина. И покрај тоа, сè уште 
постојат потешкотии во процесот на имплементација на законодавството во пракса. Зајакнувањето 
на човечките и институционалните капацитети со цел успешно спроведување на националното 
законодавство, ќе го намали притисокот за заштита на животната средина од постојните економски 
практики и претстојните климатски промени.

Постојат административни бариери за спроведување на иницијативите за зелена економија, поради 
неефикасноста и политизацијата на јавната администрација.

Животна средина

Инвестициите во минатото, кои беа водени од краткорочни добивки, покажаа дека можат да 
генерираат негативни влијанија со енормни размери. 

Енергетскиот сектор придонесува со приближно 75-80% од вкупните емисии на стакленички 
гасови во земјата. 

Неодржливите градежни решенија од минатиот период, кои се последица и на нискиот стандард 
на населението, резултираат со зголемена потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата, 
зголемени емисии на загадувачки материи во воздухот и намалување на квалитетот на живот во 
големите урбани области.

Во Република Македонија постојат 16 контаминирани локалитети. Напредокот во управување 
со нив се одвива многу бавно. 

Природната рамнотежа во површинските водотеци е видливо пореметена поради загадувањето 
кое е присутно посебно во водотеците кои поминуваат покрај урбаните средини, каде се лоцирани 
индустриите, и каде испуштањето на отпадни води се врши пред нивно претходно прочистување.

Потенцијал за зелени работни места 
во националната економија
Пазарот на труд во Македонија подолг временски период е нестабилен. Во периодот на 

транзицијата, понудата на работна сила беше значително повисока од побарувачката, што резултираше 
со високи стапки на невработеност. На крајот на осумдесетите години од минатиот век, стапката на 
невработеност во земјата изнесуваше 22,6%. Оваа стапка продолжи да расте во периодот на транзиција 
достигнувајќи највисоко ниво од 37,3% во 2005 година.

Ограничените можности на пазарот на труд, како и несоодветната структура на работната сила, 
гледано од перспектива на високобразовната структура, старост и времето потребно за наоѓање работа, 
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имаа негативно влијание врз создавањето на соодветна средина за инвестирање. Во 2008 година, 
90% од невработените во земјата се со завршено четиригодишно средно образование. Највисоката 
стапка на невработеност, над 50%, е меѓу оние без завршено средно образование, додека стапката на 
луѓе со завршено четиригодишно средно образование паѓа на околу 35%. Невработените со високо 
образование се соочуваат со стапка на невработеност од 20%, што е споредбено, најниска стапка 
на невработеност во земјата. Со оглед на тоа што во државата постојат многу нерешени еколошки 
прашања, а за поголемиот дел се потребни стручни лица, отворањето на средни училишта со еколошка 
насока, би бил соодветен чекор кон намалување на невработеноста.

За првпат во Република Македонија е извршена проценка на бројот на работни места создадени 
како резултат на спроведувањето на мерките за енергетската ефикасност и снабдување со енергија. 
Анализите покажуваат дека при спроведување на мерките за енергетска ефикасност во објектите и 
воведувањето на ниско-јаглеродни технологии за снабдување со енергија, до 2030 година може да 
се отворат околу 6.000 зелени работни места во земјата.

Градежниот сектор, поради трендот на имплементација на мерки за енергетска ефикасност, има 
најголем потенцијал за создавање на зелени работни места. Воведување на повисоки стандарди за 
ефикасност во новите згради и доградба на старите би можеле да отворат 3.500 нови работни места 
до 2030 година. Примената на LED енергетско осветлување, исто така, ќе создаде нови вработувања, 
бидејќи ќе овозможи нови пазари за продажба. Проценките велат дека инвестиција од 1 милион 
американски долари (0,92 милиони евра) би создала 5.1 директни работни места и 4.2 индиректни 
позиции (снабдување со стоки и услуги). Користењето на повеќе видови обновливи извори за 
производство на електрична енергија, како сончевата енергија, ветерот, биомасата, хидроенергијата, 
геотермалната енергија и депонискиот гас, би обезбедиле околу 1.300 работни места до 2030 година, 
со доминантна застапеност на сончевите колектори. 

Извор: Потенцијал за зелени работни места во Македонија,  
http://balkangreenenergynews.com/green-jobs-potential-in-macedonia/

Ова сценарио овозможува низа можности за намалување на емисиите на стакленички гасови, 
истовремено зголемувајќи го потенцијалот за отворање на зелени работни места. Со ваков план 
се овозможува и развој на целиот балкански регион - ефективен, лесно остварлив сет на мерки за 
градење на просперитетен и еколошки здрав свет за сите.

http://balkangreenenergynews.com/green-jobs-potential-in-macedonia/
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Примери за искористување на 
зелениот економски потенцијал
Анализата на емисиите на стакленички гасови по сектори, покажува дека енергетскиот сектор 

има доминантна улога во прилагодувањето на претстојните климатски промени, бидејќи има 
најголемо учество во емисиите на стакленички гасови. Горивата што ги користиме денес имаат 
сериозни негативни импликации врз почвите и останатите медиуми во животната средина. Во 
иднина, Република Македонија треба да го стави политичкиот фокус на мерките за намалување на 
емисиите во енергетскиот сектор, особено преку обезбедување на соодветни услови за користење 
на обновливите извори на енергија.

Во ова поглавје се прикажани неколку позитивни примери за примена на зелени економски 
практики кај нас:

Фотоволтаичен проект на градба на покрив на зграда

Фотоволтаична централа со 50 KW инсталирана моќност. Таа има производство од 80 MW/h 
електрична енергија годишно. Инвеститорот потпиша 15-годишен договор со повластена тарифа. 
Имал обврска да ги обезбеди сите лиценци, согласно националното законодавство, пред да отпочне 
со изградба на фотоволтаичната централа и продажбата на електрична енергија.

Употребата на фотоволтаични централи ќе придонесе кон ублажување на климатските промени. 
Искористувањето на сончевата енергија ќе помогне во заштита на животната средина, бидејќи 
емисиите на стакленички гасови ќе бидат значително намалени, а многу големи површини кои 
би можеле да се искористат како извори на јаглен ќе се зачуваат. Фотоволтаичните централи се 
еколошка технологија која води до поедноставување на транзицијата кон зелената економија. Тие 
имаат голем потенцијал за намалување на енергетската зависност, намалување на потребите на 
тековната потрошувачка, главно на локално ниво, и можат да придонесат за значително намалување 
на сметките за електрична енергија.
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Одржливо земјоделство

„Арбекина Олив“ е компанија со седиште во Валандово, лоцирана во југоисточниот дел на 
Република Македонија. Компанијата е основана од г-дин Димче Балески, кој исто така е и сопственик 
на компанијата.

Компанијата почна да се занимава со органско земјоделство во 2003 година. Оттогаш континуирано 
го подобрува квалитетот и квантитетот на своето производство, кое вклучува бадеми и јапонски 
јаболка, кои се пласираат на локалниот македонски пазар и во Италија.

Органското производство 
придо несува за ублажување на 
климатските промени во регио-
нот и помага да се намали загаду-
вањето на земјиштето. Со тради-
ционалниот метод на обработка 
на земјиштето и поволните кли-
матски услови, овој вид на произ-
водство на храна не предизвикува 
загадување во животната средина, 
а особено се покажа дека е многу 
поволен за намалување на сиро-
маштијата кај руралното населе-
ние. Имајќи предвид дека на национално ниво постојат многу напуштени обработливи површини, 
развојот на органското производство може да биде поволно бизнис решение за локалното население.

Иницијативи за развој на кафеава економија во XXI век

Во последните неколку години имаше неколку странски инвестиции, со сомнителна природа, 
поддржани од поранешната влада, за отворање на рудници за злато и бакар во источниот и 
југоисточниот дел на Македонија, кои се главно земјоделски региони со голем потенцијал за 
рурален туризам. Потенцијалната штета на територијата на Република Македонија се проценува 
на 40%, бидејќи технологиите кои се планираат да се користат во отворени рудници вклучуваат 
употреба на високо-токсични хемикалии на отворени копови. Населението погодено од изградбата 
на овие рудници во југоисточниот регион на земјата покажа висок степен на еколошка свест. Тие 
самостојно се организираа и го кренаа својот глас против развој на кафеавата економија во нивните 
општини. Неколку локални граѓански организации успеаја да извршат притисок врз локалните 
власти да организираат референдуми. Три од нив беа успешни, а другите два беа неуспешни, 
поради депопулацијата во општината и притисоците што ги применуваа локалните власти. И покрај 
тоа, граѓанските организации создадоа мрежа, која продолжува да се бори против овие штетни 
иницијативи. Затоа, ова може да биде совршено време за нови зелени стимулативни пакети за 
транзиција кон развој на зелената економија во регионот.
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Заклучок
Зелениот економски потенцијал во Република Македонија нуди многу можности за одржлив зелен 

економски развој. Сепак, концептот на зелена економија сè уште не се гледа јасно како одржлива 
траса што земјата треба да ја следи во наредните години. Постои потреба за развој на механизми 
за споделување на информации за придобивките од зелениот концепт кај носителите на одлуки во 
различните сектори, меѓу локалните и повисоките владини агенции и низ органите кои донесуваат 
одлуки. Потребна е соодветна поддршка од локалните и националните власти за успешна транзиција 
кон зелена економија преку имплементација на зелени економски проекти.

Земјата сé уште е на почетокот на патот кон европските зелени економски практики, иако на 
национално ниво економските сектори имаат потенцијал за развој. Анализата покажува дека има 
многу полиња во кои можат да се применат зелени стимулативни пакети на патот кон транзиција 
кон зелената економија. Освен тоа, има многу можности за создавање на зелени работни места, што 
несомнено ќе помогне во намалувањето на сиромаштијата и заштитата на животната средина.

Актуелизацијата на концептот на зелена економија на политичката сцена и нудењето на нови 
решенија преку промоција на зелените економски трендови присутни во останатите поразвиени 
земји, останува главна движечка сила на патот на транзицијата кон зелена економија во земјата.
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